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Departament: Seguretat, Trànsit, Mediació i Convivència. 

Expedient:  Modificació “Ordenança de Trànsit, Circulació i Seguritat Viària”.  

Consulta Pública. 

 

Marc Cuesta i Fernández, Intendent Principal Cap de la Policia Local de Gandia, 

davant l’actual situació de necessitat de dur a terme un canvi o millor una nova 

ordenança reguladora del trànsit de la ciutat, emet comunicació prèvia de la finalitat i  

l’oportunitat de la nova ordenança: 

1. Consulta Prèvia. 

 

a) Problemes que fan necessària l’actuació: 

 

En l’actualitat tenim una ordenança de trànsit que en absolut s’ajusta a les necessitats 

de la nostra ciutat i del moment actual. 

 

La realitat de la zona centre i en particular les zones peatonals i comercials fa 

necessari una nova regulació dels horaris de càrrega i descàrrega, atés que es 

fonamental per poder dirigir el trànsit de vehicles de càrrega industrial en moments que 

la circul.lació peatonal a la zona comença a ser intensa, pel que cal adequar i ajustar 

eixe horari a la nova realitat social i comercial. 

Igualment la ciutat té una gran activitat social que fa que als serveis municipals de 

retirada de vehicles li supose, al no retirar els titulars els vehicles, una despesa molt 

important atés que en l’actualitat un terç del moviment de vehicles ho són pels 

esmentats desplaçaments (obres, actes, etc.). 

Si bé caldrá articular un procediment que garantisca i done informació al ciutadà, que li 

permeta amb l’antel.lació suficient retirar el vehicle i disminuir l’actual despesa per 

l’esmentat servei. 

Per altra banda, en quant als vehicles de mobilitat personal (VMP) és fa necessària la  

regulació i compatibilització dels diferents espais que conformen les vies publiques de 

la nostra ciutat. 

Per ultim i no menys important, la nostra ciutat és una ciutat turística, una ciutat amb 

molta vida, en particular durant l’estiu, i cal harmonitzar les noves formes de 

desplaçament, per la mateixa, en particular les generades per l’oci, tant a la platja, com 

a la ciutat, mitjançant vehicles elèctrics o impulsats per mitjos diferents de l’esforç 

humà i que no tenen la consideració de vehicles dins de l’actual Reglament General de 

Vehicles. 
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b) Necessitat i oportunitat per a la seua aprovació. 

 

L’actual ordenança data de setembre de l’any 2000, i cal tenir en compte tots els 
canvis que s’han produït a la normativa de trànsit i hi hauria que traslladar-los a una 
nova normativa municipal, de manera el més aviat possible per poder ajustar la realitat 
circulatòria de la nostra ciutat.  
 
c) Objectiu de la norma. 
 

1. Ordenació de la circulació de les diferents vies urbanes de la ciutat, d’acord 

amb el que disposa la vigent normativa en materia de trànsit (article 7 del RDL 

339/1990, de 2 de març). 

 

2. La regulació, autorització i us en general que comporten el tancament o 
qualsevol us de les vies. 
 

d) Possibles solucions alternatives regulatòries  o no regulatòries. 
 

Atenent la notable diferència entre l’actual text i la realitat social i circulatòria de la 

nostra ciutat, no cap més que fer una nova norma que atenga eixa realitat i ajude a 

millorar tant els fluxes de circulació com la relació entre tots els usuaris de la via. 

 

Igualment, des de la DGT, un dels aspectes més importants que és preten regular com 

és els dels vehicles de mobilitat personal (VMP) deuran ser regulats pels propis 

Ajuntaments. 

 

Encara que existeix una normativa superior, si que cal fer les adaptacions citades a la 

ciutat de Gandia i les seus circumtàncies.  

 

Gandia, 5 de desembre de 2016 

EL CAP DE LA POLICIA LOCAL 

 

Marc Cuesta Fernández 
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